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LA REGENERACIO DELS
BOSCOS CREMATS

Just abans dels incendis de l'agost de
1986 una part molt important de la mun-
tanya de Montserrat era coberta de bos-
cos, sobretot alzinars. També hi havia al-
guns sectors de pineda de pi pinyer, de pi

blanc i de pinassa. Les rouredes de roure
valencià i de roure martinenc ocupaven
una superfície reduTda. Al fons de les ca-
nals i al peu d'espadats ombrívols hi ha-
via boscos mixtos d'alzines amb blades,
moixeres, tells i teixos.

Els focs de l'agost de 1986 afectaren
de manera especial les masses boscoses
més desenvolupades i amb una significa-
ció biogeogràfica més destacada, com
són els boscos mixtos i les pinedes de pi-
nassa. Aquest fet, juntament amb I'es-
pectacularitat dels incendis i I'extensió cre-
mada tant a Montserrat com al conjunt de
Catalunya, foren les causes de la forta
commoció social i política. Per això és es-
sencial conèixer la rapidesa i direcció de
la regeneració dels boscos cremats per tal
de disposar d'una referència vàlida per a
avaluar les pèrdues reals causades pels
incendis.

En general, hem observat que allà
on abans del foc hi havia bosc, ben aviat
s'ha establert una bosquina densa, on
els brots dels arbres que constituÏen el
bosc hi tenen un paper destacat. Els in-
drets de bosc cremats tenen en comú
I'existència de soques rebrotadores i un
sòl ric en humus. S'hi han observat di-
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ferències derivades sobretot de I'estat i

del tipus de bosc que hi havia abans
dels incendis, de la intensitat del foc i de
la profunditat del sò1.

La primera etapa colonitzadora

La pèrdua de la cobertora vegetal fo-
restal deixa el terra sense protecció, i s'ac-
celera I'erosió, sobretot per I'escassa re-
tenció de I'aigua precipitada iper
I'escolament concentrat. La suavitat de les
precipitacions, amb la inexistència de plu-
ges intenses durant els dos primers anys,
facilità una regeneració més ràpida de la
vegetació. Fins les pluges normals tingue-
ren conseqüències poc negatives en rela-
ció amb I'erosió dels sòls, a causa d'una
ràpida colonització de molses, en especial
en les obagues. Sobre els sòls rics en hu-
mus es formà un estrat dens i continu de
molses, que jugà un paper essencial en la
retenció del sòl i de la humitat. La funció
de les molses fou notable, sobretot si es
té present que la rebrotada és més lenta
en els boscos que en els matollars i pra-
dells. Les alzines i els boixos, per exem-
ple, broten lentament, i els brots no solen
ser gaire alts els primers anys.

Al costat de les molses i dels brots
dels arbres s'establiren gran quantitat
d'espècies oportunistes. Es tracta de
plantes que han germinat de llavors arros-
segades pel vent i I'aigua. En trobar un
ambient de llum, amb sòls rics en nu-
trients i amb escassa competència per
I'espai, es desenvolupen amb ufanor.
Són plantes anuals o vivaces, a vegades
altes, de mig a un metre d'alçària; per la
seva relativa abundància destaquen I'her-
ba de Sant Robert i Moerhingia trinervia.



Al cap de dos anys una massa vegetal molt variada cobria els Llocs on abans hi havia un bosc Era un conjunt, una mica desordenal i
caòtic, de molses, herbes oportunistes, Iianes i rebrots dels arbres i arbustos, que creixia amb moha força En la foto wiem un aspecte

del vessant al pett de la paret de Sant Jeroni, en eL qual destaquen les inflorescències de color rosa viu d'Epllobiun angustifolium.
(Foto: J. Nuet Badía, 1988)

Un comentari a part mereixen la bella-
dona (Atropa belladonna) i Epilobium an-
gust¡folium.

Totes dues espècies han tingut un
fort desenvolupament després de I'in-
cendr de 1986 en els fondals i obacs
amb sòls més profunds i humífers. La
belladona ja era coneguda de Mont-
serrat, amb grans oscil'lac¡ons en les se-
ves poblacions a causa dels canvis en la
cobertora vegetal i de les recol'leccions
fetes pels herbolaris. Es feia en les cla-
rianes de bosc amb sòls profunds i rics
en humus (places carboneres). La
presència d' Epilobium angustifolium és
més sorprenent, ja que, malgrat I'e-
xistència d'una referència antiga, era
considerada molt dubtosa a Montserrat.
L'estiu de 19BB era relativament f re-

qüent en algunes obagues cremades.
Cal indicar que es tracta d'una planta de
distribució general bòreo-alpina i euros¡-
beriana, característica dels indrets cre-
mats. Montserrat constitueix el límit meri-
dional de la seva àrea de distribució a
Catalunya.

Al costat d'aquestes herbes van sor-
gint lianes, arbusts i arbres nous. En els
indrets més assolellats creixen algunes
estepes, I'arítjol i el matabou. En els in-
drets més obacs abunden diverses llegu-
minoses, com la coronil'la boscana i una
ginesta: Cytissophyllum sessilifolium.
Arreu han tingut un gran desenvolupa-
ment els esbarzers (Rubus sp.), que de
mica en mica van colonitzant els espais
que encara no han cobert els arbres.



A mig camí d'un nou bosc

Al cap de dos anys la massa vegetal
gairebé cobria la totalitat del sò|. Era un
mosaic de molses, herbes oportunistes,
lianes i brots dels arbusts i arbres. Els
brots cada vegada ocupen més espai i

ben aviat es comença la lluita per la llum.
S'observa com els brots d'alzina, dels ala-
derns, de l'arboç, del boix i del marfull i de
I'heura, entre altres, van creixent i lluitant
per I'espai. El resultat és la formació d'una
bosquina mixta on les lianes s'entortolli-
guen entre elles, amb els nous brots i els
nous arbusts que han germinat. És difícil
penetrar-hi, tant per la densitat com per la
presència de lianes punxoses, com els
esbarzers i I'arítjol. En els indrets més as-
solellats sol ser freqüent el matabou, ar-
bust que en algun indret arriba a ser do-
minant. Les herbes oportunistes, de
creixement limitat, tenen les de perdre i

sucumbeixen per la manca de llum.

Les diferències en els sòls i en I'expo-
sició, determinades sobretot per la topo-
grafia, condicionen un mosaic vegetal ben
marcat en aquestes primeres fases de re-
generació. Als indrets més frescals, per
exemple, hi ha més coronil'la bosca i mar-
xívol, i, en general, la densitat, amb la for-
mació de denses masses de brots d'alzi-
na, marfull i aladerns, que alternen amb
sectors ocupats per matabous, brucs, gar-
rics i estepes; a vegades es formen peti-
tes codines, com a petites cicatrius del foc,
que amb el temps es van empetitint, fins
a desaparèixer per la cobertora vegetal.

La lluita per l'espai és permanent. La
selecció ja es fa evident ben aviat. Al cap
de vuit anys molts vegetals ja han sucum-
bit, d'altres van creixent i consolidant-se.
El bosc gairebé ja s'ha refet. Una mica
més baix que el del dia abans del foc,
però amb una composició florística sem-
blant. El més important és que la tendèn-
cia és la restauració total del bosc.

Amb els anys la maduresa del bosc
augmenta. El bosc no para de créixer. Cal
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plantejar-se, de nou, què volem que si-
guin els boscos de Montserrat. Cal saber-
ho, tenir-ho ben clar, ja que el bosc va
evolucionant en funció de la pròpia dinà-
mica, però també dels factors externs.
Hem de conèixer com és la dinàmica in-
terna dels boscos i com intervenen els
factors externs. D'això, n'anirem parlant.

LA REGENERACIó DELS
MATOLLARS I HERBASSARS

En parlar de la regeneració dels bos-
cos comentàvem que en un termini més
o menys llarg el bosc es recuperava. Al
cap de vuit anys després dels incendis ja
es constata una ferma regeneració del
bosc cremat; allà on hi havia un alzinar,
s'estableix de nou un alzinar; on hi havia
un bosc mixt d'alzines, moixeres, blades i

tells, torna a sortir un bosc mixt amb els
mateixos arbres; i en els indrets on hi ha-
via una roureda de roure valencià, també
s'estableix una roureda de roure valencià.
La raó és en la forta rebrotada dels arbres
i arbusts. Ara només hi ha un bosc baix,
però amb vuit anys més tindrem un bosc
que en molts indrets assolirà entre els 5-
10 metres d'alçària, amb un f unciona-
ment i una estructura molt semblants al
bosc que hi havia abans de I'incendi. Es
parla d'un procés d'autosuccessió.

Aquest fenomen encara és més es-
pectacular en els indrets on hi havia ma-
tollars i herbassars. Al cap de vuit anys
pràcticament tots els matollars ja han tor-
nat a ser allò que eren abans del foc; fins
alguns ja s'havien recuperat al cap de
quatre anys. Més ràpida ha estat la rege-
neració de bona part de les comunitats
herbàcies, com els llistonars i joncedes;
en alguns indrets la recuperació ja era
molt avançada el segon any.

Cal insistir en el fet que la regeneració
de la vegetació passa, a grans trets, per
l'estadi en què es trobava la vegetació en
el moment del foc. Diem "en I'estadi en
què es trobava" perquè la vegetació és
una realitat dinàmica, en permanent canvi.



Els matolLars i els herbassars atiben en relativament poc temps a desenvolupar-se totalment. Això fa que al cap de tres o quatre anys
als indrets on es crema una brolla o unajonceda no sembla que quedin gaíres rastres de l'incendi. En lafoto veiem la clotatla clel
torrent del Tortuguer, prop del revolt de la PaeIIa, coberta per brolles i joncedes, de les quals sobresurten arbustos grossos, com
I'arboç, i arbres que rebroten de la base de la soca. Els arbres d'una tonalilat més cLara són roures
(Foto: J. Nuet Badía, )990)

La bosquina de matabou, per exem-
ple, que ocupava molts dels vessants in-
clinats assolellats i carenes, s'ha reesta-
blert en els mateixos ¡ndrets on era abans
del foc. Es tracta d'una bosquina molt frà-
gil, que no suporta I'ombra i la competèn-
cia de les plantes més altes. Però sense
aquesta competència es regenera ràp¡da-
ment: brota molt bé i germina amb facili-
tat. La recolonització fou molt ràpida en
els indrets cremats, fins germinà en grans
quantitats en els alzinars, aprofitant els
espais oberts deixats per les alzines cre-
mades.

Els individus aïllats o els fragments de
bosquina de matabou establerts en els al-
zinars cremats tenen una vida molt curta.

Ja al cap de vuit anys s'observa una recu-
lada a causa de la forta crescuda dels
brots d'alzina, i d'altres arbusts i arbres
que assoleixen més alçària (arboç, fals
aladern, marfull). El matabou també ha
competit amb I'esbarzer, que de manera
temporal també ha colonitzat el territori
d'alzinars cremats.

La bosquina de matabou reestablerta
és una comunitat densa, on hi ha alguna
alzina, arboç, llentiscle, aladern, fals ala-
dern, boix o marfull. Aquests arbres i ar-
busts rebroten amb força i de mica en mi-
ca faran evolucionar la bosquina cap a
un alzinar. També hi haurà noves plàntu-
les d'aquestes espècies que s'afegiran
als brots en aquest procés de recupera-
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ció espontània del bosc. El temps neces-
sari per a I'establiment del bosc a partir
d'una bosquina de matabou depèn de
diversos factors, com I'estat de la vegeta-
ció actual, proximitat d'un bosc que faciliti
I'aportació de llavors, el tipus de sò|, el
clima o diverses intervencions humanes
(estassada, nous incendis). De fet cal
considerar l'incendi de 1986 com un petit
ensurt, que haurà fet retardar I'evolució
cap al bosc uns anys, no gaires. També
és ben sorprenent la recuperació de les
garrigues cremades. Al cap de poc
temps d'un incendi, de les mates de gar-
ric sorgeixen una gran quantitat de brots.
Al cap d'un any la cobertora vegetal
pràcticament ja és total, protegint el sòl
de manera molt eficaç, tant per la munió
de tanys nous com per les soques i

arrels. Vuit anys després dels incendis
moltes garrigues de Montserrat es troben
en un estadi més avançat del que esta-
ven abans del foc. No es tracta de cap
procés de recuperació especial, sinó que
bona part de les garrigues s'havien cre-
mat feia poc; fins algunes els han patit
més de dues vegades en els darrers vint
anys.

De les garrigues es pot dir el mateix
que de les bosquines de matabou: és un
estadi en I'evolució cap a un bosc; l'incen-
di és un ensurt amb efectes temporals.
Ara bé, si aquests ensurts s'esdevenen
massa sovint, tindrem garrigues per molts
anys.

En les brolles d'estepes i brucs cre-
mades s'observen fenòmens diferents,
sobretot a causa del fet que les estepes
cremades rarament es refan. Rebroten bé
els brucs i altres arbusts de la brolla, però
al cap d'un any de I'incendi les estepes
eren molt abundants. Això és degut al fet
que amb el foc s'han dispersat una munió
de llavors, moltes de les quals han germi-
nat. De nou hem de parlar del fet que la
reiteració d'incendis afavoreix el manteni-
ment de la comunitat vegetal preexistent,
en aquest cas una brolla d'estepes i

brucs.
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Si una brolla no es crema durant molt
de temps evoluciona cap a una bosquina
i, posteriorment, cap a un bosc. Aquesta
recuperació és lenta, però progressiva.
De la gran quantitat de llavors d'arbres i

arbusts que arriben a la brolla pel vent,
I'aigua o els ocells, unes poques germi-
nen amb èxit i es desenvolupen. Progres-
sivament van ocupant I'espai, es fan més
alts que les estepes, que no poden viure
a I'ombra; el mateix succeirà amb els
brucs. Si al cap d'un temps llarg, quan ja
s'hi ha establert una bosquina o màquia,
hi ha un incendi, després del foc s'hi es-
tablirà una màquia de seguida, no una
brolla. De nou parlem del principi d'auto-
successió.

Si el que es crema és una ionceda,
un fenassar o un llistonar, comunitats
constituïdes principalment per herbes
que rebroten abundosament i densa-
ment fent una gespa (plantes cespito-
ses), la regeneració també és molt ràpi-
da. Si abans dels focs hi havia un
herbassar dens, en un o dos anYs tin-
drem de nou una cobertora total herbà-
cia. Si la cobertora de la comunitat abans
del foc era parcial, costarà més que les
mates ocupin tot I'espai. Sovint aquestes
pastures o herbassars són constituTts per
nombroses petites plantes llenyoses, que
també solen tenir una gran capacitat de
rebrotada.

Encara que en algun moment ja
s'hagi indicat, en aquest article i en el
publicat anteriorment hem considerat la
regeneració de la vegetació sense consi-
derar un factor que pot distorsionar els
processos de regeneració: I'erosió del
sò|. Fou una sort que no hi haguessin
gaires pluges f ortes els anys després
dels incendis de 1986. Però no sempre
ha estat així, ni sempre ho serà. Què
passa si després del foc ve un aiguat, hi

ha una forta concentració d'aigua en els
vessants i, sobretot, en les fondalades?
La dinàmica vegetal serà la mateixa si el
sòl s'erosiona molt?




